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  المًل فٓ المًالٕت
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  المًل فٓ المًالٕت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاػغ التٖ ػٌ٘ت لإلحطام،•

 :ٍ ّٖ ذوسٔ لؼوطٓ الحح•
 ،شٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مات ؤّل الوسٌٗٔ ٍ هي ٗوط ػلى ؿطٗمْن، ٍ األحَؽ االلتظاض •

 .ػلى ًفس هسدس الشدطٓ، ال ػٌسُ فٖ الراضج، تل ال ٗرلَ هي ٍخِ
 

 409: ، ص1 تحسٔس الًسٕلّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
  الْوَٓٓالٙ٘تٙؤَتَٕٓابٔ •
  تٓابٔ تَؼِٕ٘٘يِ الْوَٓٓالٙ٘تٙ الَّتٖٙ ٗٓدِةٔ الْئِحٕطَامٔ هٌْْٙٓا 1« 1»•
هٔحٓوٛسٔ تٕيُ ٗٓؼٕمَُبٓ ػٓيْ ػٙسٍٛٓ هٙيْ ؤَطٕحٓاتٌَِا ػٓيْ ؤَحٕوٓسٓ « 2» -1 -14873•

تٕيِ هٔحٓوٛسٚ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕيِ الْحٓىَنِ ػٓيْ زٓأٍزٓ الٌُّؼٕوٓاىِ ػٓيْ ؤَتِٖ ؤََٜٗبٓ الْرَرطَّاظِ  
ٙ ع حٓسِّثٌْٖٙ ػٓيِ الْؼٓمٙ٘كِ: لَالَ ؤَ ٍٓلْتٗ ٍٓلَّتَِٔ ضٓسَٔلُ اللَِّٙ  -لُلْتٔ لٙإَتِٖ ػٓثٕسٙ اللَِّ

ٖٕ ءٗ طٌَٓؼِٓٔ الٌَّاسٔ لٙإَّٕرلِ   -فَمَالَ إِىَّ ضٓسٔرَلَ اللَّرِٙ ص ٍٓلَّرتٓ    -ص ؤٍَٕ شَ
ٍٓ ّٖٙٓ ػٌْٙسًَٓا هٓىْتَُتٌٓٔ  -الْوٓسٌَِٙٗٔ شَا الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْوٓغْطِبِ الْدٔحٕفََٔ

ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الـَّائٙفٙ لَطْىَ الْوٌَٓاظِلِ  -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ ٗٓلَوٕلَنٓ -هْٕٓ٘ٓؼُٓٔ
 .ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ ًَدٕسٚ الْؼٓمٙ٘كَ ٍٓ هٓا ؤًَْدٓسٓتٕ

 307: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج 
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  المًل فٓ المًالٕت
ضٍٓٓأُ الظٛسٍٔقُ فٖٙ الْؼٙلَلِ ػٓيْ ؤَتِِ٘ٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕيِ إِتٕطَاّٙ٘نٓ ػٓيْ ؤَتِ٘رِٙ ػٓريْ   ٍٓ •

 .«3»طٓفَْٓاىَ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَتِٖ ؤََٜٗبٓ هٙثْلَِٔ 
 .168 -55 -5، ٍ التْصٗة 3 -319 -4الىافٖ  -(2)•
 .3 -434 -ػلل الشطائغ -(3)•
السذَل فٖ ؤضع ًدس، ٍاالضتفاع، ٍتإً٘ث : اإلًداز»: فٖ الَافٖ(. 2)•

الؼو٘ط تاػتثاض األضع؛ ٗؼٌٖ ٍٍلّتِ لوي زذل ؤٍ ػال ؤضع ًدس فرٖ  
ٍفرٖ  . «ؿطٗمِ، ؤسٌس اإلًداز إلرى األضع ٍؤضاز هري زذلْرا تدرَ٘ظا     

ٍها ؤًدست، ؤٕ ولّ ؤضع ٌٗتْرٖ ؿطٗمْرا   : لَلِ ػلِ٘ السالم»: الوطآٓ
. إلى الٌدس، ؤٍ ولّ ؿائفٔ ؤتت ًدسا ، ؤٍ ولّ ؤضع زذلرت فرٖ الٌدرس   

 . «ٍاألٍ٘ل ؤظْط

 307: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕيِ إِتٕطَاّٙ٘نٓ ػٓيْ ؤَتِِ٘ٙ ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛرسٙ تٕريِ   « 4» -2 -14874•

إِسٕوٓاػٙ٘لَ ػٓيِ الْفَؼْلِ تٕيِ شَاشَاىَ خٓوٙ٘ؼا  ػٓيِ اتٕيِ ؤَتِٖ ػٔوٕٓ٘طٍ ٍٓ طٓفَْٓاىَ تٕيِ 
هٙريْ تَوٓرامِ   : خٓوٙ٘ؼا  ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ ػٓوٛاضٍ ػٓيْ ؤَتِٖ ػٓثٕسٙ اللَِّٙ ع لَالَ  ٗٓحٕ٘ٓى

الَّتٖٙ ٍٓلَّتَْٓا ضٓسَٔلُ اللَّرِٙ ص لَرا    -الْحٓحِّ ٍٓ الْؼٔوٕطَِٓ ؤَىْ تُحٕطِمٓ هٙيَ الْوَٓٓالٙ٘تٙ
فَئًَِِّٔ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْؼٙطَاقِ ٍٓ لَنٕ ٗٓىُريْ َٕٗٓهِٓٙرصٚ    -تُدٓاٍِظّٕٓا إِلَّا ٍٓ ؤًَْتٓ هٔحٕطِمٗ

 -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ ٗٓلَوٕلَرنٓ  -تٓـْيَ الْؼٓمٙ٘كِ هٙيْ لٙثٓلِ ؤَّٕلِ الْؼٙطَاقِ -ػٙطَاقٌ
ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْوٓغْرطِبِ الْدٔحٕفَرَٔ ٍٓ    -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الـَّائٙفٙ لَطْىَ الْوٌَٓاظِلِ

  -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْوٓسٌَِٙٗٔ شَا الْحٔلَٕ٘فَِٔ -ّٖٙٓ هْٕٓ٘ٓؼُٓٔ
 .مِمَّب ٔٓلِٓ مٓىََّّ فًَٓلْتٍُٔ مٓىْصِلٍُٔ -مٓهْ وَبنَ مٓىْصِلٍُٔ خَلْفٓ َٓرٌِِ الْمًٓٓالِٕتِيٓ •

 308: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
ضٍٓٓأُ الظٛسٍٔقُ فٖٙ الْؼٙلَلِ ػٓيْ ؤَتِِ٘ٙ ػٓيْ سٓؼٕسٙ تٕيِ ػٓثٕسٙ اللَِّٙ ػٓيْ ؤََٜٗبٓ تٕيِ ٍٓ •

 .«1»ًَُحٍ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ هٙثْلَِٔ 
 -5ٍ التْصٗة  166 -54 -5، ٍ التْصٗة 1 -318 -4الىافٖ  -(4)•

، ٍ شٗلِ فرٖ  16هي الثاب  1، ٍ ؤٍضز طسضُ فٖ الحسٗث 964 -283
 .هي ّصُ األتَاب 17هي الثاب  8الحسٗث 

 .2 -434 -ػلل الشطائغ -(1)•
يله  ٔىهه   : لًلٍ علٕهٍ الاله    »: 235، ص 17مسآِ العمًل، ج فٓ •

ًٔمئرٍ عساق، أْ وبوًا وفّبزاً، يلمّب عل  أوُّ  ٔدخلًن ثعدٌ فهٓ ئىهٍ   
 . «يال خ ف فٓ َرٌ المًالٕت. عّٕه لُ  المٕمبت

 308: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج



8 

  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ؤَتِِ٘ٙ ػٓيِ اتٕيِ ؤَتِٖ ػٔوٕٓ٘طٍ ػٓيْ حٓوٛرازٚ ػٓريِ   « 2» -3 -14875•

لَالَ ؤَتَٔ ػٓثٕسٙ اللَِّٙ ع الْئِحٕطَامٔ هٙريْ هَٓٓالٙ٘رتٓ ذَوٕسٓرٍٔ ٍٓلَّتَْٓرا     : الْحٓلَثِِّٖ لَالَ
لَا ٌْٗٓثٓغٖٙ لٙحٓراج  ٍٓ لَرا لٙؤؼٕتَوٙرطٍ ؤَىْ ٗٔحٕرطِمٓ لَثٕلَْٓرا ٍٓ لَرا        -ضٓسَٔلُ اللَِّٙ ص

ِ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْوٓسٌَِٙٗٔ  -تٓؼٕسّٓٓا ٗٔظٓرليٖ   -ِذَا الْحٔلَٕٕفَِّ يٓ ًَٔٓ مٓالٕدِدٔ الشَّهدٓسَ
ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الٌَّدٕسٙ  -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الشَّامِ الْدٔحٕفََٔ -فِٙ٘ٙ ٍٓ ٗٓفْطِعٔ الْحٓحٛ

ٍٓ ٍٓلَّرتٓ لٙإَّٕرلِ الْر٘ٓوٓيِ     -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الـَّائٙفٙ لَرطْىَ الْوٌَٓراظِلِ   -الْؼٓمٙ٘كَ
 .ٍٓ لَا ٌْٗٓثٓغٖٙ لٙإَحٓسٚ ؤَىْ ٗٓطْغَةٓ ػٓيْ هَٓٓالٙ٘تٙ ضٓسَٔلِ اللَِّٙ ص -ٗٓلَوٕلَنٓ

 .2 -319 -4الىافٖ  -(2)•
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓ ضٍٓٓأُ الظٛسٍٔقُ تِئِسٌَٕازُٙٙ ػٓيْ ػٔثٕٓ٘سٙ اللَّرِٙ تٕريِ ػٓلٙرٖ     « 3» -4 -14876•

الْحٓلَثِِّٖ هٙثْلَِٔ إِلَّا ؤًََِّٔ لَالَ ٍٓ َّٔٓ هٓسٕدِسٔ الشَّدٓطَِٓ وَاىَ ٗٔظٓليٖ فِٙ٘ٙ ٍٓ ٗٓفْرطِعٔ  
حٙر٘يَ   -فَئِشَا ذَطَجٓ هٙيَ الْوٓسٕدِسٙ ٍٓ سٓراضٓ ٍٓ اسٕرتََٓتٕ تِرِٙ الْثٕٓ٘رسٓاءٔ     -الْحٓحٛ

 .ٗٔحٓاشٕٙ الْوٙ٘لَ الْإٍَٛلَ ؤَحٕطَمٓ
ٍٓ وَصَا وُلُّ هٓا « 4»هٔحٓوٛسٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِئِسٌَٕازُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛسٙ تٕيِ ٗٓؼٕمَُبٓ هٙثْلَِٔ •

 .لَثٕلَِٔ
هري   1، ٍ ؤٍضز لـؼٔ هٌِ فٖ الحرسٗث  2522 -302 -2الفمِ٘  -(3)•

 .هي ّصُ األتَاب 11الثاب 
 .167 -55 -5التْصٗة  -(4)•

 308: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج 
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  المًل فٓ المًالٕت
 «الث٘ساء( إلى لَلِ)فئشا ذطج »•
ؤٕ زذل فْ٘ا ألى هسدس الشدطٓ فٖ الوٌرفؼرٔ ٍ الث٘رساء هسرتؼل٘ٔ     •

ػلْ٘ا، فوا لن ٗسذل فْ٘ا لن ٗستَ ترِ الث٘رساء ٍ لر٘س فرٖ الىرافٖ ٍ      
حر٘ي  »( إشا ذرطج إلرى لَلرِ ؤحرطم    )التْصٗة ّصُ الدولٔ هي لَلرِ  

، ؤٕ لثرى ألى  «ؤحرطم »ٍ الو٘ل الثاًٖ هٌتْاّرا  « ٗحاشٕ الو٘ل األٍل
الٌ٘ٔ تسٍى التلث٘ٔ والؼسم ٍ تإٍٗلِ تالتلث٘ٔ خْطا ووا شورطُ الوترإذطٍى   

 .تؼ٘س خسا

 284: ، ص4 ج؛ (ايلمدلالى )الفمٍٕزيضّ المتمٕه فٓ شسح مه ال ٔحضسٌ 
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  المًل فٓ المًالٕت
لؼل الوطاز تفطع الحح ػمس اإلحطام ٍ تاإلحطام ػٌس هحاشآ الو٘رل  ٍ •

ٔ التلث٘ٔ ؤٍ ضفغ الظَت تْا ووا ٗستفاز هي األذثاض األذط   اٙت٘

 481: ، ص12 الًافٓ؛ ج 
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓ تِئِسٌَٕازُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛسٙ تٕيِ ؤَحٕوٓسٓ ػٓيِ الْؼٓوٕطَوِّٖٙ ػٓريْ  « 1» -5 -14877•

ػٓلِّٖٙ تٕيِ خٓؼٕفَطٍ ػٓيْ ؤَذِٙ٘ٙ هَٔسٓى تٕيِ خٓؼٕفَطٍ ع لَالَ سٓإَلْتُِٔ ػٓيْ إِحٕطَامِ ؤَّٕلِ 
 -ٍٓ هٓا ٗٓلِْٙ٘نٕ ٍٓ ؤَّٕلِ الشَّامِ ٍٓ هٙظٕطَ هٙيْ ؤَٕٗيَ َّٔٓ -الْىَُفَِٔ ٍٓ ؤَّٕلِ ذُطَاسٓاىَ

ٍٓ ؤَّٕرلُ   -ٍٓ هٓا ٗٓلٙرِْ٘نٕ فَوٙريَ الْؼٓمٙ٘ركِ    -فَمَالَ ؤَهٛا ؤَّٕلُ الْىَُفَِٔ ٍٓ ذُطَاسٓاىَ
 -ٍٓ ؤَّٕلُ الشَّامِ ٍٓ هٙظٕطَ هٙيَ الْدٔحٕفَِٔ -الْوٓسٌَِٙٗٔ هٙيْ شٕٙ الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓ الْدٔحٕفَِٔ

ٍٓ ؤَّٕلُ السٌِّْسٙ هٙيَ الْثٓظٕطَِٓ ٗٓؼٌٕٖٙ هٙيْ هٙ٘مَاتٙ ؤَّٕلِ  -ٍٓ ؤَّٕلُ الْ٘ٓوٓيِ هٙيْ ٗٓلَوٕلَنٓ
 .الْثٓظٕطَِٓ
•______________________________ 

 .169 -55 -5التْصٗة  -(1)
 

 309: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج



13 

  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓ تِئِسٌَٕازُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى تٕيِ الْمَاسٙنِ ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛسٙ تٕريِ  « 2» -6 -14878•

ٍٓلَّتٓ ضٓسَٔلُ اللَِّٙ ص : ػٔصَافٙطٍ ػٓيْ ػٔوٓطَ تٕيِ ٗٓعِٗسٓ ػٓيْ ؤَتِٖ ػٓثٕسٙ اللَِّٙ ع لَالَ
إِلَرى  « 3»ًَحَٕا  هٙيْ تٓطِٗسٕٓٗيِ هٓا تٕٓ٘يَ تٓطِٗسٙ الْثٓغْرثٙ   -لٙإَّٕلِ الْوٓشْطِقِ الْؼٓمٙ٘كَ

ٍٓ لٙإَّٕرلِ ًَدٕرسٚ لَرطْىَ     -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْوٓسٌَٙٗرِٔ شَا الْحٔلَٕ٘فَرِٔ   -«4»غَوٕطََٓ 
  .ٍٓ لٙإَّٕلِ الشَّامِ الْدٔحٕفََٔ ٍٓ لٙإَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ ٗٓلَوٕلَنٓ -الْوٌَٓاظِلِ

 .170 -56 -5التْصٗة  -(2)•
. ، ٍ ّرَ ٍاز لرطب ذ٘ثرط   (ّاهش الورـَؽ)الثغت  -فٖ ًسرٔ -(3)•

 (.456 -1هؼدن الثلساى ) -اًظط
 -4هؼدرن الثلرساى   )هَػغ ت٘ي الوسٌٗٔ ٍ هىٔ الوىطهٔ  -غوطٓ -(4)•

212.) 
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  المًل فٓ المًالٕت
ػٓثٕسٔ اللَِّٙ تٕيُ خٓؼٕفَطٍ فٖٙ لُطْبِ الْئِسٌَٕازٙ ػٓيْ ؤَحٕوٓسٓ تٕيِ « 5» -7 -14879•

: هٔحٓوٛسٙ تٕيِ ػٙ٘سٓى ػٓيِ الْحٓسٓيِ تٕيِ هٓحٕثَٔبٍ ػٓيْ ػٓلٙرِّٖ تٕريِ ضِئَرابٍ لَرالَ    
الَّتٖٙ ٍٓلَّتَْٓا ضٓسَٔلُ اللَِّٙ ص لٙلٌَّراسِ   -سٓإَلْتٔ ؤَتٓا ػٓثٕسٙ اللَِّٙ ع ػٓيِ الْإٍَٕلَاتٙ

ٍٓ ّٙرٖٓ   -إِىَّ ضٓسَٔلَ اللَِّٙ ص ٍٓلَّرتٓ لٙإَّٕرلِ الْوٓسٌَٙٗرِٔ شَا الْحٔلَٕ٘فَرِٔ     -فَمَالَ
ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ لَطْىَ الْوٌَٓاظِلِ  -الشَّدٓطَُٓ ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الشَّامِ الْدٔحٕفََٔ

 .ٍٓ لٙإَّٕلِ ًَدٕسٚ الْؼٓمٙ٘كَ
 .76 -لطب االسٌاز -(5)•
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  المًل فٓ المًالٕت
ػٓيْ خٓسُِّٙ ػٓلِّٖٙ تٕيِ خٓؼٕفَطٍ ػٓيْ عٓجٕدِ اللٍَِّ ثٕهِ الْحآلٓهِ ٍٓ ػٓيْ « 6» -8 -14880•

ٍٓ  -ذُطَاسٓاىَسٓإَلْتُِٔ ػٓيْ إِحٕطَامِ ؤَّٕلِ الْىَُفَِٔ ٍٓ : ؤَذِٙ٘ٙ هَٔسٓى تٕيِ خٓؼٕفَطٍ ع لَالَ
لَرالَ إِحٕرطَامٔ ؤَّٕرلِ الْؼٙرطَاقِ هٙريَ       -هٙيْ ؤَٕٗيَ ّٔرَٓ « 1»هٓيْ ٗٓلِْٙ٘نٕ ٍٓ ؤَّٕلِ هٙظٕطَ 

إََٔلِ الْٕٓمٓهِ مِهْ لَسْنٍ ٍٓ  -ٍٓ هٙيْ شٕٙ الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓ ؤَّٕلِ الشَّامِ هٙيَ الْدٔحٕفَِٔ -الْؼٓمٙ٘كِ
 .ٍٓ ؤَّٕلِ السٌِّْسٙ هٙيَ الْثٓظٕطَِٓ ؤٍَٕ هٓغٓ ؤَّٕلِ الْثٓظٕطَِٓ -«2»
 .«3»ٍٓ ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ وَوٓا هٓطَّ •
 104 -لطب االسٌاز -(6)•
 .ٍ ؤّل السٌس ٍ هظط -فٖ الوظسض -(1)•
 .الوٌاظل -فٖ الوظسض ظٗازٓ -(2)•
 .هي ّصا الثاب 5هط فٖ الحسٗث  -(3)•

 310: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
سٓإَلْتُِٔ ػٓريِ  : ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕيِ خٓؼٕفَطٍ ػٓيْ ؤَذِٙ٘ٙ ع لَالَ« 4» -9 -14881•

لَالَ ٍٓلَّتٓ ضٓسٔرَلُ اللَّرِٙ    -هٙيْ ؤَٕٗيَ إِحٕطَاهْٔٓا ٍٓ إِحٕطَامٔ الْحٓحِّ -الْؤتْؼِٓٔ فٖٙ الْحٓحِّ
ٍٓ  -ٍٓ لٙإَّٕلِ الْوٓسٌَِٙٗٔ ٍٓ هٓيْ ٗٓلْٙ٘ٓا هٙريَ الشَّردٓطَِٓ   -ص لٙإَّٕلِ الْؼٙطَاقِ هٙيَ الْؼٓمٙ٘كِ

ٍٓ  -«5»ٍٓ لٙإَّٕرلِ الـَّرائٙفٙ هٙريْ لَرطْىٍ      -لٙإَّٕلِ الشَّامِ ٍٓ هٓيْ ٗٓلْٙ٘ٓا هٙيَ الْدٔحٕفَِٔ
 .فَلَٕ٘سٓ لٙإَحٓسٚ ؤَىْ ٗٓؼٕسٍٔٓ هٙيْ ّٓصُٙٙ الْوَٓٓالٙ٘تٙ إِلَى غَٕ٘طِّٓا -لٙإَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ هٙيْ ٗٓلَوٕلَنٓ

 .«6»ٍٓ ضٍٓٓأُ ػٓلٖٜٙ تٕيُ خٓؼٕفَطٍ فٖٙ وٙتَاتِِٙ هٙثْلَِٔ •
 .108، 107 -لطب االسٌاز -(4)•
 .الوٌاظل -فٖ الوظسض ظٗازٓ -(5)•
 .13 -107 -هسائل ػلٖ تي خؼفط -(6)•

 310: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
هٔحٓوٛسٔ تٕيُ ػٓلِّٖٙ تٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تِئِسٌَٕازُٙٙ ػٓريْ ضِفَاػٓرَٔ   « 7» -10 -14882•

ٍٓلَّتٓ ضٓسَٔلُ اللَِّٙ ص الْؼٓمٙ٘كَ لٙإَّٕرلِ  : تٕيِ هَٔسٓى ػٓيْ ؤَتِٖ ػٓثٕسٙ اللَِّٙ ع لَالَ
ٍٓ ٍٓلَّرتٓ   -هٌْْٙٔنٕ« 8»ٍٓ لَالَ َّٔٓ ٍٓلْتٗ لٙوٓا ؤًَْدٓسٓتٙ الْإَضٕعٔ ٍٓ ؤًَْتُنٕ  -ًَدٕسٚ

 .لٙإَّٕلِ الشَّامِ الْدٔحٕفََٔ ٍٓ ٗٔمَالُ لَْٓا الْوْٕٓ٘ٓؼُٓٔ
 .2523 -303 -2الفمِ٘  -(7)•
 .ٍ ؤًت -فٖ الوظسض -(8)•

 

 310: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ   إِىَّ ضٓسَٔلَ اللَِّٙ ص: ٍٓ فٖٙ الْإَهٓالٖٙ لَالَ« 9» -11 -14883•

ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ  -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الـَّائٙفٙ لَطْىَ الْوٌَٓاظِلِ -الْؼٙطَاقِ الْؼٓمٙ٘كَ
ٍٓ ٍٓلَّرتٓ لٙإَّٕرلِ    -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الشَّامِ الْوْٕٓ٘ٓؼَٓٔ ٍٓ ّٙرٖٓ الْدٔحٕفَرُٔ   -ٗٓلَوٕلَنٓ

 .الْوٓسٌَِٙٗٔ شَا الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓ َّٔٓ هٓسٕدِسٔ الشَّدٓطَِٓ
 .518 -ؤهالٖ الظسٍق -(9)•

 310: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓلَّرتٓ ضٓسٔرَلُ اللَّرِٙ ص    : ٍٓ فٖٙ وٙتَابِ الْؤمٌْٙغِ لَالَ« 1» -12 -14884•

ٍٓ لٙإَّٕرلِ الشَّرامِ    -ٍٓ لٙإَّٕرلِ الْر٘ٓوٓيِ ٗٓلَوٕلَرنٓ    -لٙإَّٕلِ الـَّائٙفٙ لَطْىَ الْوٌَٓاظِلِ
ٍٓ لٙإَّٕرلِ الْوٓسٌَٙٗرِٔ شَا الْحٔلَٕ٘فَرِٔ ٍٓ ّٔرَٓ هٓسٕردِسٔ       -الْوْٕٓ٘ٓؼَٓٔ ٍٓ ّٖٙٓ الْدٔحٕفَرُٔ 

 .ٍٓ لٙإَّٕلِ الْؼٙطَاقِ الْؼٓمٙ٘كَ -الشَّدٓطَِٓ
 .68 -الومٌغ -(1)•
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20 

  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓ فٖٙ الْؼٙلَلِ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕيِ حٓاتٙنٍ ػٓيِ الْمَاسٙنِ تٕيِ هٔحٓوٛرسٚ  « 2» -13 -14885•

لُلْرتٔ لٙرإَتِٖ   : لَالَالْحٔسٕٓ٘يِ تٕيِ الَْٓلٙ٘سٙ ػٓوٛيْ شَوَطَُٔ ػٓيِ حٓوٕسٓاىَ تٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ 
هٙيْ هٓسٕدِسٙ الشَّدٓطَِٓ ٍٓ لَنٕ ٗٔحٕرطِمٕ   -ػٓثٕسٙ اللَِّٙ ع لٙإَِّٕ ػٙلٍَّٔ ؤَحٕطَمٓ ضٓسَٔلُ اللَِّٙ ص

ٍٓ طٓراضٓ تِحٙرصَاءٙ    -فَمَالَ لٙإًََِّٔ لَوٛا ؤُسٕرطِٕٓ تِرِٙ إِلَرى السٛروٓاءٙ     -هٙيْ هَٕٓػٙغٍ زًٍَِٔٔ
 -لَالَ لَثٕٛ٘هٓ لَالَ ؤَ لَنٕ ؤَخِسٕنٓ ٗٓتٙ٘وا  فَإٍٔٓٗتُرهٓ  -ًَُزٕٙٓ ٗٓا هٔحٓوٛسٔ« 3»الشَّدٓطَِٓ 

إِىَّ الْحٓوٕرسٓ ٍٓ الٌيؼٕوٓرَٔ ٍٓ الْؤلْرهٓ     -ٍٓ ٍٓخٓسٕتُهٓ ػَالِّا فَْٓسٕٓٗتُهٓ فَمَالَ الٌَّثِٖٜ ص
 .فَلٙصَلٙهٓ ؤَحٕطَمٓ هٙيَ الشَّدٓطَِٓ زٍٔىَ الْوَٓٓاػٙغِ وُليْٓا -لَهٓ لَا شَطِٗهٓ لَهٓ

 .1 -433 -ػلل الشطائغ -(2)•
ٍ واًت الوالئىٔ تاتٖ إلى الث٘ت الوؼوَض تحرصاء   -فٖ الوظسض ظٗازٓ -(3)•

الوَاػغ التٖ ّٖ هَال٘ت سَى الشدطٓ فلوا واى فٖ الوَػغ الصٕ تحرصاء  
 .الشدطٓ

 311: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج



21 

  المًل فٓ المًالٕت
 .«5»ٍٓ ٗٓإْتٖٙ هٓا ٗٓسٔلُّ ػٓلَِٕ٘ٙ « 4»ٍٓ تَمَسٛمٓ هٓا ٗٓسٔلُّ ػٓلَى شَلٙهٓ : ؤَلَُلُ•
، ٍ فٖ الحسٗث 2هي الثاب  30، 15، 14، 4تمسم فٖ األحازٗث  -(4)•

 .هي ؤتَاب ؤلسام الحح 10هي الثاب  2
، ٍ 9هري الثراب    6، 5، ٍ فٖ الحسٗث٘ي 8 -2ٗاتٖ فٖ األتَاب  -(5)•

هي الثراب   2، ٍ فٖ الحسٗث 11هي الثاب  7، 6، 4، 2فٖ األحازٗث 
هي ّصُ األتَاب،  17، ٍ فٖ الثاب 15هي الثاب  1، ٍ فٖ الحسٗث 12

، ٍ فرٖ  19هي الثاب  4، ٍ فٖ الحسٗث 6هي الثاب  4ٍ فٖ الحسٗث 
هري   14هي ؤتَاب االحطام، ٍ فٖ الحرسٗث   43هي الثاب  8الحسٗث 
 . هي ؤتَاب الؼوطٓ 7الثاب 
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  المًل فٓ المًالٕت
ػثرط خورغ ترصٕ الحل٘فرٔ ٍ     ٍ   ألّل الوسٌٗٔ هسردس الشردطٓ  : ثاًْ٘ا•

األذثاض هٌْا ها فْ٘ا شٕ الحل٘فٔ ٍ هٌْا ها فْ٘ا الشدطٓ ٍ ؤى ضسَل اهلل 
ؤحطم هي هسدس الشردطٓ ٍ ٗظْرط هري    ( طلّى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن)

تؼغ األطرحاب اتحازّورا ٍ ؤى هسردس الشردطٓ ّرَ شٕ الحل٘فرٔ       
الختواع ًاس فِ٘ لس تحالفَا لثل اإلسرالم ٍ ورصا ٗظْرط هري تؼرغ      
األذثاض ٍ ٗظْط هي تؼغ ؤذط ؤى شٕ الحل٘فٔ هشرتول ػلرى هسردس    

 الظاّطالشدطٓ ٍ ظٗازٓ ٍ َّ 

  86: ص، (لىبشف الغطبء، حاله ثه خعفس ثه خضس)وتبة الحح  -أوًاز الفمبَّ 
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍ ؤًِ ػلى ستٔ ؤه٘ال هي الوسٌٗٔ ٍ ل٘ل سثؼٔ ٍ ل٘ل ؤضتؼٔ ٍ ل٘ل ًحَ  •

هطحلٔ هٌْا ٍ ل٘ل ػلى ثالثٔ ؤه٘ال ٍ ل٘ل ػلى ذوسٔ ٍ ًظف ٍ ل٘ل 
ه٘ل إلى هٌتْى الؼواضات فٖ ٍازٕ الؼم٘ك الولحمٔ تالوسٌٗٔ ٍ ػلى ول 
حال فاألحَؽ تل األؿْط هي الدوغ ت٘ي األذثاض ٍ والم األتطاض ٍ هي 
همتؼى ٍخَب الثطاءٓ تؼس ٗم٘ي الشغل َّ تؼ٘ي اإلحطام هري هسردس   

 ػلِ٘الشدطٓ تل استظْط تؼؼْن ًمل اإلخواع 

  86: ص، (لىبشف الغطبء، حاله ثه خعفس ثه خضس)وتبة الحح  -أوًاز الفمبَّ 
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  المًل فٓ المًالٕت
ح٘ث لال فِ٘ هي ؤلام تالوسٌٗٔ شْطا  ٍ َّ ٗطٗس الحح ثن٘ ترسا لرِ ؤى    •

ٗرطج فٖ غ٘ط ؿطٗك ؤّل الوسٌٗٔ الصٕ ٗإذصًٍِ فل٘ىي إحطاهرِ هري   
 هس٘طٓ ستٔ ؤه٘ال ف٘ىَى حصاء الشدطٓ هي الث٘ساء 

ؤها الظح٘ح ٍلت ألّل الوسٌٗٔ شٍ الحل٘فٔ ٍ َّ هسدس واى ٗظرلٖ  ٍ •
فِ٘ ٍ ٗفطع الحح فئشا ذطج هي هسدس ٍ ساض ٍ استَت ترِ الث٘رساء   
ح٘ي ٗحاشٕ الو٘ل األٍل احطم فل٘س فِ٘ زاللٔ ػلى ؤى اإلحطام هري  
ذاضج الوسدس ووا لس ٗفْن هي ظراّط الرثرط إال ػلرى تمرسٗط إضازٓ     
الوؼٌى الحم٘مٖ ٍ ل٘س توطاز لوٌافاتِ لظسض الرثط تل الورطاز ترِ ؤهرا    

 التلث٘ٔ ًفسْا ؤٍ اإلخْاض تْا ػلى تمسٗط لعٍم اإلحطام هي الوسدس

 
  86: ص، (لىبشف الغطبء، حاله ثه خعفس ثه خضس)وتبة الحح  -أوًاز الفمبَّ 
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  المًل فٓ المًالٕت
  تاب الوَال٘ت 118•
فئشا تلغت ؤحس الوَال٘ت التٖ ٍلتْا ضسَل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلرِ ٍ  •

لطى الوٌاظل، ٍ ألّرل الر٘وي ٗلولرن، ٍ    الـائف  ألّل سلن، فئًِ ٍلت 
مالهدد  « 1»ألَل المدٔىهّ ذا الحلٕفهّ، ي َهً    ألّل الشام الدحفٔ، ٍ 

، ي أيل العمٕك الماللخ، ي يسهطٍ  «2»الشدسِ، ي ألَل العساق العمٕك 
 .«3»ذات عسق غمسِ، ي آخسٌ 

« 5»، ٍ ؤٍلرِ  «4»ٍ ال ٗؤذط اإلحطام إلى آذط الَلت إال هري ػلرٔ   •
 .«6»ؤفؼل 

 

 217: ص )صديق(الُدأّ فٓ األصًل ي الفسيع 
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  المًل فٓ المًالٕت
 .«ٍ ألّل الوسٌٗٔ هسدس الشدطٓ»: لَلِ •
اختلف و   األصحبة فٓ مٕمبت المدٔىّ ثالهجت اخهت ف السيأهبت    ( 1)•

ذا الحلٕفّ ثض  الحبء ي فتح ال   ي ثبلُبء « 4»ظبَسا، فدعلٍ ثعضُ  « 3»
: لٕهل . «5»ثعد الفبء ثغٕس فصل، ي ًَ مبء على سهتّ أمٕهبل مهه المدٔىهّ     

ي المساي ثٍ المًضهع  . سمّٓ ثرله الوٍّ اختمع فٍٕ لً  مه العسة فتحبلفًا
 .الرْ فٍٕ المبء، ي مالدد الشدسِ مه خملتٍ

 .هي ؤتَاب الوَال٘ت« 1»ب  221: 8الَسائل ( 3)•
•(4 )  ٔ ، ٍ 107: ، ٍ سرالض فرٖ الوطاسرن   160: هٌْن اتي حوعٓ فرٖ الَسر٘ل

 .528: 1، ٍ اتي إزضٗس فٖ السطائط 802: 2الوحمك فٖ الوؼتثط 
 .294: 2ضاخغ هؼدن الثلساى ( 5)•

 214: ، ص2 مالبله األفُب  إلى تىمٕح شسائع اإلس  ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍ ذظرِ  . «6»فٖ التصوطٓ اى هسدس الشدطٓ ػلى ه٘ل هي الوسٌٗرٔ  ٍ •

ٍ ضٍاٗرٔ الحلثرٖ   . ًَ األلًىتالوسدس، ٍ  -ٍ هٌْن الوظٌف -تؼؼْن
ػي الظازق ػلِ٘ السالم خاهؼٔ ت٘ي االذثاض، ألًِّ فس٘ط فْ٘ا شا الحل٘فٔ 

 ، فؼلى ّصا ٗدة اإلحطام  هي زاذلِ، «7»توسدس الشدطٓ 
 .الدٌة ٍ الحائغ ٗحطهاى هٌِ اخت٘اظا فاى تؼصّض ؤحطها هي ذاضخٍِ •
 .320: 1التصوطٓ ( 6)•
ح  55: 5، التْصٗة 903ح  198: 2، الفمِ٘ 2ح  319: 4الىافٖ ( 7)•

 .4، 3ب هي ؤتَاب الوَال٘ت ح  222: 8، الَسائل 167
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 ذي الحلٕفّ، شدسٌ

 شٍ الحل٘فٔ، شدطُ؟: ب/1•
، تطخورِ  93، ص [ الثلرساى : ]اتري ٍاػرح زض   -تي اتى ٗؼمرَب احوس •

االػرالق الٌف٘سرِ، پراج    : ، هتي ػطتى، ػو٘و313ِفاضسى ٍ طفحِ 
ٍ ( م 1891ل٘سى  ٍ : آن زا ايل مىصلگبٌ مالىًن يز مٕبوه مىهٍ   -مدٔىه

اش آودهب محهس    . حبخٕبن َسگبٌ اش مدٔىٍ زَالپبز شًود»: ياوالتٍ وٍ
 :شدطُ تساى لحاف است وِ تِ گفتِ: ٍ شْطت آى تِ .«گسيود

. ق 3ورِ اظ لرطى   ( 297، ص [ تحسٗس الوَاػرغ : ]اتَ ػلى ّدطى زض•
ثن ٗفغ شله الى الشدطٓ التى تْا هحطم الٌثٖ ... » :تسست ها ضس٘سُ

...». 
 

177مدٔىٍ شىبسى      
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 ذي الحلٕفّ، شدسٌ

ّاى آى پ٘راهثط ٍ ٗراضاًش احرطام ضا تسرتٌس،      زضذت وِ زض ساِٗاٗي •
ٔ : ]سوطُ ًام زاشتِ، ٍ ف٘طٍظآتازى زض ، [الوغاًن الوـاتٔ فى هؼالن ؿاتر

ّ »: آى ضا پٌ٘ي تائ٘س وطزُ است وِ( 199ص  ي وبوهت  . ثرى الحلٕفه
وبن الىجٓ ٔىصلُب مه المدٔىّ، ي ٔحس  مىُهب ي َهى علهى سهتٍ     . سمسٌ

 .11/12« امٕبل مه المدٔىّ

178مدٔىٍ شىبسى      
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 ذي الحلٕفّ، شدسٌ

ػثس اهلل تي ػوط تا تفظ٘ل ت٘شتطى هَلؼ٘ت خغطاف٘ائى شدطُ ضا  -ًافغ•
 :زض

، [ الوٌاسه ٍ اهراوي ؿرطق الحرح   : ]شٍ الحل٘فٔ هؼلَم ساذتِ ٍ هؤلف•
ِ ( 425ص  ان زسهًل ا  وهبن   »: گفتِ آًاى ضا پٌ٘ي آٍضزُ است ور

شهدسِ فهى   ٔىصل ثرى الحلٕفٍ حٕه ٔعتمس ي فى حدتٍ حٕه حح تحت 
ٍ واى اشا لسم ضاخؼا هري غرعٍ، ٍ    المالدد الرْ ثرى الحلٕفٍمًضع 

واى فى تله الـطٗك اٍ حح اٍ ػوطُ، ّثؾ تـي الَزاى فاشا ظْط هري  
« ...تـي الَازى ؤًاخ تالثـحاء التى ػلى شف٘ط الَازى الشطل٘ٔ فؼطّس 

122/12. 

178مدٔىٍ شىبسى      
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 ذي الحلٕفّ، شدسٌ

ٍ واًت هَػغ الشدطٓ التى واًرت  ... »: اتَ ّطٗطٓ گفتِ است: اٌٗىٍِ •
: اهرام ترراضى   -13/12« الٌثٖ طلى اهلل ػلِ٘ ٍ سرلن ٗظرلى الْ٘را   

وىهبزٌ يزخهت سهمسٌ، يلٕمهب     ساظز، وِ زض آغراظ   ، هؼلَم هى[ طح٘ح]
 . ثالتىد محلى ثًيٌ وٍ ماللمبوبن ثٍ زعبٔت سىت پٕبمجس، احسا  مى

ٍ زض اطـالح لظس . پَى احطام زض لغت توؼٌى تط ذَز حطام وطزىٍ •
زذَل زض حح ٍ ػوطُ هماضى ترا تسرتي زٍ لـؼرِ پاضپرِ ًازٍذترِ      

ثىب ثس أه ( 105، ص [ ضاٌّواى هصّة شافؼى]: ش٘د االسالم -است
ذى الحلٕفٍ مٕمبت اَل مدٔىٍ، ي شهدسٌ محهل ثالهته احهسا      : مىطمٍ
 .است

178مدٔىٍ شىبسى      
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 ذي الحلٕفّ، شدسٌ

ػثاس زض حسٗثى اٗي ه٘مات ضا تا ططاحت ت٘شتطى اظ پ٘اهثط ًمل اتي •
ٍلت الٌثٖ طلى اهلل ػل٘رِ ٍ سرلن ألّرل الوسٌٗرٔ شا     »: وطزُ است وِ

اى الٌثٖ »: ٍ(. 339، ص 1، ج [هسٌس: ]احوس تي حٌثل -«...الحل٘فٔ 
طلى اهلل ػلِ٘ ٍ سلن لوا اتى شا الحل٘فٔ احطم تالحح ٍ اشؼط ّسِٗ فى 

ّوراى   -14/12« شك السٌام االٗوي ٍ ؤهاؽ ػٌِ السم ٍ للرس ًؼلر٘ي  
 .344هإذص، ص 

. ، وتراب الوٌاسره  30، ص 2، ج [ سٌي الرساضهى : ]زاضهى -ّوچٌ٘ي•
 (.اتي ػثاس، پاج زاض الفىط: اتي ػوطٍ -تاب الوَال٘ت فى الحح،

178مدٔىٍ شىبسى      
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 ذي الحلٕفّ، شدسٌ

مىبن يز َمبن زيشَبى وخالت ي ممهبزن ثهب حٕهبت پٕهبمجس ثهٍ      أه •
مالدد شدسٌ ٔب ذى : صًزت مالددى يزآمد وٍ ثُمبن اعتجبز، آن زا

 .الحلٕفٍ خًاودود
َبى سدٌ ايل َدست، صهسٔحب اش   مىبثع وخالتٕه تبزٔخ اس   يز يٍَ•

 .اود خبٔگبٌ يزخت سمسٌ، ثعىًان مالدد شدسٌ ٔبي وسيٌ

179مدٔىٍ شىبسى      
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 ذي الحلٕفّ، شدسٌ

ترات  »: زض هَاػغ هتؼرسزى گفترِ اسرت   [:  طح٘ح: ]هسلن -ػوطاتي •
ضسَل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍ سلن واى اشا ذرطج الرى هىرٔ طرلى فرى      

 .15/12« هسدس الشدطُ
ٍ (. 659، حرسٗث  291، ص 2، ج [الوسٌس: ]اهام حو٘سى: -ّوچٌ٘ي•

 :لسـالًى
 (.102، ص 6، ج [ اضشاز الساضى لشطح طح٘ح الثراضى] •

179مدٔىٍ شىبسى      
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 ذي الحلٕفّ، شدسٌ

طلى ضسَل اهلل ػلِ٘ ٍ سلن فرى هسردس   »: ّطٗطُ آٍضزُ است وِاتَ •
الشدطُ الى االسـَأً الَسـى، استمثلْا، ٍ واًت هَػغ الشدطٓ الترى  

 .16/12« واى الٌثٖ طلى اهلل ػلِ٘ ٍ سلن ٗظلى الْ٘ا
أه مالتىدات تبزٔخى وٍ تىُب اش يخًي ثىبى مالدد شهدسٌ يز لهسن   •

ثل مؤٔد آوالت وٍ پٕبمجس خًي شخصب ثس . وىد ايل َدسى حىبٔت مى
 .مالدد شدن آن مىبن تأمل ياشتٍ است
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  المًل فٓ المًالٕت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاػغ التٖ ػٌ٘ت لإلحطام،•

 :ٍ ّٖ ذوسٔ لؼوطٓ الحح•
 ،شٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مات ؤّل الوسٌٗٔ ٍ هي ٗوط ػلى ؿطٗمْن، ٍ األحَؽ االلتظاض •

 .ػلى ًفس هسدس الشدطٓ، ال ػٌسُ فٖ الراضج، تل ال ٗرلَ هي ٍخِ
 

 409: ، ص1 تحسٔس الًسٕلّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
 [فظل فٖ الوَال٘ت]•
فظل فٖ الوَال٘ت ٍ ّٖ الوَاػرغ الوؼٌ٘٘رٔ لإلحرطام، ؤُؿلمرت ػلْ٘را      •

، ٍ الوصوَض هٌْرا فرٖ خولرٔ هري األذثراض      هتشطػ٘٘ٔ  هداظا  ؤٍ حم٘مٔ
 ذوسٔ، ٍ فٖ تؼؼْا ستّٔ،

لىي الوستفاز هي هدوَع األذثاض ؤىّ الوَاػغ الّتٖ ٗدرَظ اإلحرطام   ٍ •
 :هٌْا ػشطٓ

 

 629: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثمى 
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  المًل فٓ المًالٕت
ذي الحلٕفّ، ي َٓ مٕمبت أَل المدٔىّ ي مه ٔمسّ على طسٔمُ ، : أحدَب•

ي َل ًَ مىبن فٍٕ مالدد الشدسِ أي وفس المالهدد  لهًالن ي فهٓ    
خملّ مه األخجبز أوٍّ ًَ الشدسِ، ي فٓ ثعضُب أوٍّ مالدد الشهدسِ ي  

االلتصبز على المالدد إذ مع وًوهٍ َهً   ( 1)على أّْ حبل فبألحًط 
 المالدد فًاضح، 

ال ٗتطن ٍ لَ هي خْٔ التشى٘ه فٖ طسق اإلحطام هري ذاضخرِ   ( 1)•
اإلحطام هي الوسدس ٍ حٌِ٘صٚ ٗظْط هي شله اإلشىال ف٘وا ؤفراز فرٖ   

 (.آلا ػ٘اء. )ٍخِ تفَٗتِ اإلحطام هي ذاضج الوسدس فطاخغ
ال ٗتطن تل ال ٗرلَ هي ٍخِ ٍ ها فٖ الوتي ال ٗرلَ هي هٌالشٔ ترل  •

 (.اإلهام الروٌٖ٘. )هٌالشات

 629: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثمى 
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  المًل فٓ المًالٕت
، لىري  (2)هغ وًَِ هىاًا  فِ٘ الوسدس فالالظم حول الوـلك ػلى الوم٘٘رس  ٍ •

: هغ شله األلَى خَاظ اإلحطام هي ذاضج الوسدس ٍ لَ اذت٘اضا ، ٍ إى للٌا
إىّ شا الحل٘فٔ َّ الوسدس، ٍ شله ألًِّ هغ اإلحطام هري خَاًرة الوسردس    
ٗظسق اإلحطام هٌِ ػطفا ، إش فطق تر٘ي األهرط تراإلحطام هري الوسردس، ؤٍ      
تاإلحطام فِ٘، ّصا هغ إهىاى زػَى ؤىّ الوسدس حس٘ لإلحطام ف٘شول خاًثِ٘ 

  هغ هحاشاتِ، 
ٖ ء هي الطٍاٗات األهط تاإلحطام هي هسدس الشدطٓ ؤٍ ؤًِّ ( 2)• لن ٗطز فٖ ش

ٍلّرت  ( ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّناللِّ طلّى )اللِّ الو٘مات تل الَاضز فْ٘ا ؤىّ ضسَل 
ؤىّ شا الحل٘فٔ ّرَ  : ألّل الوسٌٗٔ شا الحل٘فٔ ٍ ّٖ الشدطٓ ووا ؤًِّ ٍضز فْ٘ا

هسدس الشدطٓ فال هَػَع لحول الوـلك ػلى الوم٘٘س ٍ غ٘ط تؼ٘س ؤى ٗىَى 
هسدس الشدطٓ اسوا  لوٌـمٔ فْ٘ا الوسردس وورا ّرَ ورصله فرٖ هسردس       

 (.الرَئٖ. )سل٘واى
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  المًل فٓ المًالٕت
  .ٍ لَ هغ المطب هي الو٘مات( 1)واف٘ٔ إى شِت فمل الوحاشآ ٍ •

•______________________________ 
 (.الىلپاٗگاًٖ. )وفاٗٔ الوحاشآ هغ المطب هحلّ تإه٘ل تل هٌغ( 1)

 (.الرَئٖ. )ٗإتٖ الىالم ػلى وفاٗٔ الوحاشآ•

 631: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثمى 
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  المًل فٓ المًالٕت
اى شا الحل٘فٔ واى اسن الوحل لثل اإلسالم فلورا ٍلترِ   ( الَخِ الثالث)•

ضسَل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ لإلحطام تٌى الوسلوَى ٌّران هسردس   
اػطف توسدس الشدطٓ لَخَز شدطُ ٌّان فغلة ػلرى الوحرل اسرن    
هسدس الشدطٓ ووا واى ٗمال الشدطٓ ترف٘فا ٍ طاض االسن األٍل ٍ َّ 

 شٍ الحل٘فٔ هٌس٘ا فلن ٗىي ٗؼطف الوحل تصله االسن، 
لصا ٍضز فٖ طح٘ح الحلثٖ ٍ ضٍاٗٔ األهالٖ تفس٘ط شا الحل٘فٔ توسدس ٍ •

الشدطٓ ال ألخل ترظ٘ض الوسدس تىًَِ ه٘ماتا تل الى االسرن األٍل  
ذظرَص   -لن ٗىي هؼطٍفا ٍ ػلرى ّرصا فالو٘مرات ّرَ الوىراى ال     

 الوسدس، 

 390: ، ص12 مصجبح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثمى؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
ٗؤٗس شله اى الوحل الصٕ ٍلتِ ضسَل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلرِ لرن   ٍ •

فرٖ  ( ص)ٗىي فِ٘ شله العهاى هسدس ٍ لؼلِ توٌاسثٔ طرلَُ الٌثرٖ   
 شله الوحل لس تٌى ّصا الوسدس 

 390: ، ص12 مصجبح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثمى؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
و٘ف ٗىَى الو٘مات هرتظا تالوسدس ٍ لس وراى الوسرلوَى الرصٗي    ٍ •

آالفا هَلفِ فى٘ف ؤحطهَا ولْن هري ذظرَص   ( ص)حدَا هغ الٌثٖ 
 ،زاذل الوسدس الصٕ لؼلِ لن ٗىي فٖ شله العهاى هثٌ٘ا

ٍ هوا ٗؤٗس ّصا الَخِ اى سائط الوَال٘ت والؼم٘ك ٍ الدحفٔ ٍ غ٘طّوا  •
ال ٗرتض تالوسدس الوثٌرى ٌّران ٍ اى الحىورٔ تمتؼرٖ ؤى تىرَى      
الوشاػط الؼظام ؤضػا ٍاسؼٔ تسغ الوسلو٘ي الصٗي ٗفسٍى فِ٘ وؼطفات 
ٍ الوشؼط ٍ هٌى ٍ اى واى ٌّران فرٖ ورل هٌْرا هسردس لرس تٌاّرا        
الوسلوَى فٖ شله العهاى ٍ ػلِ٘ فال ٗظل األهط فٖ تؼور٘ن الو٘مرات   

 الوتيلراضج هسدس الشدطٓ الى ها تىلفِ فٖ 
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  المًل فٓ المًالٕت
شٍ الحل٘فٔ، ٍ لس اتفمت ولؤ الفمْاء فٖ ؤًِ ه٘مات ؤّل الوسٌٗٔ : األٍ٘ل•

طرح٘حٔ  : ٍ هي ٗوط ػلى ؿطٗمْن، ٍ الطٍاٗات فٖ شله هتظافطٓ، هٌْا
 .«1« »ٍ ٍلّت ألّل الوسٌٗٔ شا الحل٘فٔ ٍ َّ هسدس الشدطٓ»الحلثٖ 
•______________________________ 

 .3ح  1ؤتَاب الوَال٘ت ب / 308: 11الَسائل ( 1)
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  المًل فٓ المًالٕت
الىالم فرٖ ؤى الو٘مرات الوىراى الرصٕ ف٘رِ الوسردس ؤٍ ًفرس        إًوا •

الوسدس؟ ٍ هٌشإ االذتالف اذرتالف األذثراض، ففرٖ تؼؼرْا ؤًرِ شٍ      
الحل٘فٔ ٍ فٖ تؼؼْا ؤًِ الشدطٓ ٍ فٖ تؼؼْا ؤى شا الحل٘فٔ َّ هسردس  
الشدطٓ، ٍ شوط فٖ الوتي ؤى األحَؽ االلتظاض ػلرى ًفرس الوسردس،    

 .لحول الوـلك ٍ َّ شٍ الحل٘فٔ ػلى الوم٘٘س ٍ َّ الوسدس
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  المًل فٓ المًالٕت
هي تؼ٘٘ي هسدس ( ػلِ٘ الطحؤ)لَ واى األهط ووا شوطُ الوظٌف : ؤلَل•

الشدطٓ ه٘ماتا  فٖ األذثاض فوا شوطُ هي حول الوـلك ػلى الوم٘٘س ّرَ  
الظح٘ح، ألىّ شا الحل٘فٔ إى واى اسوا  لٌفس الوسدس فاألهط ٍاػرح ٍ  

ِ إى واى الوطاز تصٕ الحل٘فٔ الوىاى الصٕ  الوسردس فلر٘س الورطاز     ف٘
تاإلحطام هٌِ اإلحطام هي ول خعء هي ؤخعاء تله الثمؼٔ، ترل الورطاز   
خَاظ اإلحطام هي ؤٕ هىاى هي تله الثمؼٔ سرَاء ؤ وراى هري ًفرس     
الوسدس ؤٍ هي ذاضخِ ٍ حَالِ٘، فئشا ٍضز زل٘ل ػلى لرعٍم اإلحرطام   

 .هي ًفس الوسدس تىَى ًسثتِ إلى األٍ٘ل ًسثٔ الوم٘٘س إلى الوـلك
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  المًل فٓ المًالٕت
ّصا ٍ لىي األهط ل٘س وصله، فئى الوصوَض فٖ األذثاض شٍ الحل٘فرٔ ٍ  •

فٖ تؼؼْا الشدطٓ، ٍ ال ٗثؼس ؤى تىَى الشردطٓ اسروا  لرصٕ الحل٘فرٔ     
ف٘ىَى لْصا الوىاى اسواى ؤحسّوا شٍ الحل٘فٔ ٍ اٙذط الشدطٓ، ٍ لرن  
ٖ ء هي الطٍاٗات األهط تاإلحطام هي هسدس الشردطٓ ؤٍ ؤًرِ    ٗطز فٖ ش
الو٘مات ل٘ىَى هم٘٘سا  ف٘حول الوـلك ػلِ٘ وورا ٗسػ٘رِ الوظرٌف، ترل     

ٍلّت ألّل الوسٌٗٔ شا ( طلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ)الَاضز فْ٘ا ؤى ضسَل اللِّ 
الحل٘فٔ ٍ ّٖ الشدطٓ، ووا ؤًرِ ٍضز فْ٘را ؤى شا الحل٘فرٔ ّرَ هسردس      

 .، فال هَػَع لحول الوـلك ػلى الوم٘٘س«1»الشدطٓ 
 .7، 3ح  1ؤتَاب الوَال٘ت ب / 308: 11الَسائل ( 1)•
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  المًل فٓ المًالٕت
•______________________________ 

ُ ػلِ٘ ٰ  طلّى اللّ)ُ ٰ  ًؼن، ٍضز فٖ ضٍاٗٔ ٍاحسٓ ػؼ٘فٔ ؤى ضسَل اللّ
طلّى )، ٍ لىٌْا غ٘ط زالّٔ ػلى ؤًِ «1»ؤحطم هي هسدس الشدطٓ ( ٍ آلِ
ُ ٰ  ػٌِ٘٘ ه٘ماتا  ٍ إًوا تحىٖ فؼل ضسَل اللّ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  اللّ
ٍ ؤًِ ؤحطم هي ًفس الوسدس ٍ ال ضٗة فٖ ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِٰ  طلّى اللّ)

خَاظ شله، فال تسل ّصُ الطٍاٗٔ ػلى لظط الو٘مات تالوسدس ذاط٘رٔ،  
فالطٍاٗات السالّٔ ػلى ؤى الو٘مات شٍ الحل٘فرٔ تال٘رٔ ػلرى إؿاللْرا ٍ     

 .سالؤ هي التم٘٘س
•  

  261: ، ص27 مًسًعّ اإلمب  الخًئٓ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍ ّل ٗدة اإلحطام هي ًفس الوسدس ؤٍ ٗدَظ هي ذاضخِ؟ الظراّط  •

َّ الثاًٖ، ألىّ الوسدس ؤُذص هثسؤ ال ظطفا ، ٍ هؼٌرى الوثرسؤ ػلرى هرا     
ططّح تِ فٖ طح٘ح الحلثٖ ٍ غ٘طُ َّ الوٌغ هي اإلحطام لثل الَطَل 

ال ٌٗثغٖ لحاج ٍ ال لوؼتوط ؤى ٗحطم »(: ػلِ٘ السالم)إلِ٘ ؤٍ تؼسُ، لال 
 .«2« »لثلْا ٍ ال تؼسّا

 262: ، ص27 مًسًعّ اإلمب  الخًئٓ؛ ج



50 

  المًل فٓ المًالٕت
ؤه٘ا لعٍم اإلحطام هي ًفس الوسدس فال ٗستفاز هري الطٍاٗرات، فلرَ    ٍ •

ؤحطم هي ذاضج الوسدس ال لثلِ ٍ ال تؼسُ طح إحطاهِ، لظسق ورَى  
هثسإ إحطاهِ هي الوسدس، ٍ ال ٗلعم السذَل فرٖ الوسردس، ًظ٘رط هرا     

ضوؼت هي زاض فالى إلى الوىاى الفالًٖ فئًِ ٗظسق ػلرى هري   : ٗمال
اتتسؤ الطوغ هي ذاضج الساض ٍ ها حَالْ٘ا ٍ ال ٗلعم االتتساء ترالطوغ  
هي زاذل الساض، ّصا ٍ ال ٗثؼس ؤى ٗىَى هسدس الشدطٓ اسوا  لوٌـمرٔ  
فْ٘ا الوسدس، ووا َّ وصله فٖ تلسٓ هسدس سل٘واى ال اسروا  لرٌفس   
الوسدس، فودوَع الوؼاف ٍ الوؼراف إل٘رِ اسرن لْرصُ الثمؼرٔ هري       
األضع، فْصُ الثمؼٔ لْا اسواى ؤحسّوا شٍ الحل٘فرٔ ٍ اٙذرط هسردس    

 . الشدطٓ، ّصا ولِّ تالٌسثٔ إلى ؤّل الوسٌٗٔ

 262: ، ص27 مًسًعّ اإلمب  الخًئٓ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
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  المًل فٓ المًالٕت
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  المًل فٓ المًالٕت
 الؼم٘ك، -الثاًٖ•

 ٍ َّ ه٘مات ؤّل ًدس ٍ الؼطاق ٍ هي ٗوط ػلِ٘ هي غ٘طّن •
ؤٍلِ الوسلد ٍ ٍسـِ غوطٓ ٍ آذرطُ شات ػرطق، ٍ األلرَى خرَاظ     ٍ •

 اإلحطام هي خو٘غ هَاػؼِ اذت٘اضا، 
األفؼل هي الوسلد ثن هي غوطٓ، ٍ لَ التؼت التم٘ٔ ػرسم اإلحرطام   ٍ •

هي ؤٍلِ ٍ التإذ٘ط إلى شات الؼطق فاألحَؽ التإذ٘ط، تل ػسم الدرَاظ  
ِ ال ٗرلَ هي   ٍخ

 409: ، ص1 تحسٔس الًسٕلّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
فئًِ ص ٍلت « 1»تلغت ؤحس الوَال٘ت التٖ ٍلتْا ضسَل اهلل ص فئشا •

ذات عهسق  العمٕك ي أيلٍ الماللخ ي يسطٍ غمسِ ي آخسٌ ألّل الؼطاق 
ٍ ٍلت ألّل الـائف لطى الوٌاظل ٍ ٍلت ألّل الوسٌٗٔ ي أيلٍ أفضل 

شا الحل٘فٔ ٍ ّٖ هسدس الشدطٓ ٍ ٍلت ألّل الر٘وي ٗلولرن ٍ ٍلرت    
ٍ هري وراى هٌعلرِ زٍى ّرصُ     « 2»ألّل الشام الوْ٘ؼٔ ٍ ّٖ الدحفٔ 

ٍ ال « 3»الوَال٘ت ها تٌْ٘وا ٍ ت٘ي هىٔ فؼل٘رِ ؤى ٗحرطم هري هٌعلرِ     
ٗدَظ اإلحطام لثل تلَؽ الو٘مات ٍ ال ٗدَظ تإذ٘طُ ػري الو٘مرات إال   
لؼلل ؤٍ تم٘ٔ فئشا واى الطخل ػلر٘ال ؤٍ اتمرى فرال ترإس ترإى ٗرؤذط       

 «4»اإلحطام إلى شات ػطق 
 

 216: ص؛ (زضبمىالًة ثٍ امب  )السضبفمٍ  -الفمٍ 
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  المًل فٓ المًالٕت
ؤَتَٔ ػٓلٖٙ  الْإَشْؼٓطِٕٜ ػٓيْ هٔحٓوٛسٙ تٕيِ ػٓثٕسٙ الْدٓثٛاضِ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى  -2•

ٖ ءٔ     : ػٓيْ إِسٕحٓاقَ تٕيِ ػٓوٛاضٍ لَالَ سٓإَلْتٔ ؤَتٓا الْحٓسٓريِ ع ػٓريِ الْؤتَوٓتيرغِ ٗٓدِر
شَاتٙ ػٙطْقٍ فَ٘ٓمْؼٖٙ هٔتْؼٓتَِٔ ثُنٛ تَثٕسٍٔ لَِٔ الْحٓاخُٓٔ فَ٘ٓرْطُجٔ إِلَى الْوٓسٌَِٙٗٔ ؤٍَٕ إِلَى 

ؤٍَٕ إِلَى تٓؼٕغِ الْوٓؼٓازٙىِ لَالَ ٗٓطْخِغٔ إِلَى هٓىََّٔ تِؼٔوٕطٍَٓ إِىْ وَاىَ فٖٙ غَٕ٘طِ الشَّْٕطِ 
الَّصٕٙ ٗٓتَوٓتَّغٔ فِٙ٘ٙ لٙإَىَّ لٙىُلي شَْٕطٍ ػٔوٕطَٓ  ٍٓ َّٔٓ هٔرطْتَْٓيٌ تِرالْحٓحِّ لُلْرتٔ فَرئِىْ     
زٓذَلَ فٖٙ الشَّْٕطِ الَّصٕٙ ذَطَجٓ فِٙ٘ٙ لَالَ وَاىَ ؤَتِٖ هٔدٓراٍِضا  ّٓأٌَّرا فَرَرطَجٓ    

ثٓلَهََ ذَاتٓ عِهسْقٍ أَحٕهسَ ٓ مِههْ ذَاتِ عِهسْقٍ      هٔتَلَمي٘ا  تٓؼٕغٓ ّٓؤُلَاءٙ فَلَوٛا ضٓخٓغٓ 
 .ثِبلْحٓحِّ يٓ يٓخَلَ يٓ ًَٔٓ مٔحٕسِ ٌ ثِبلْحٓحِّ

 

 442: ، ص4 ؛ ج(اإلس مّٕ -ط )الىبفٓ 
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  المًل فٓ المًالٕت
إشا تلغت ؤحس الوَال٘ت التٖ ٍلتْا ضسَل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ ٍ •

ٗلولرن،  « 4»سلن، فئًِ ٍلت ألّل الـائف لطى الوٌاظل ٍ ألّل ال٘وي 
ٍ ألّل الشام الوْ٘ؼٔ ٍ ّٖ الدحفٔ، ٍ ألّل الوسٌٗٔ شا الحل٘فٔ ٍ ّٖ 

ٍ ؤٍل الؼم٘ك الوسرلد، ٍ  . «5»هسدس الشدطٓ، ٍ ألّل الؼطاق الؼم٘ك 
 .«6»ٍسـِ غوطٓ، ٍ آذطُ شات ػطق 

 .«7»ٍ ال تؤذط اإلحطام إلى شات ػطق •

 217: ؛ ص(للشٕخ الصديق)الممىع 
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  المًل فٓ المًالٕت
 .ب« ٗوي»( 4)•
ِ  12ح  1ب  -ؤتَاب الوَال٘رت  -311 -11: ػٌِ الَسائل( 5)•  -2: ، ٍ فرٖ الفم٘ر

: ، ٍ فٖ فمِ الطػرا 27ح  131 -99: ، ػٌِ الثحاض54: هثلِ، ٍ وصا فٖ الْساٗٔ 312
، 1ح  318 -4: ، ٍ الىاف599ٖح  164: تاذتالف ٗس٘ط، ٍ فٖ لطب االسٌاز 216

ح  198 -2: ، ٍ الفم3ٍِ٘ ح  2ح  434 :، ٍ ػلل الشطائغ3ٍ ح  2ح  319ٍ ص 
 .ًحَُ 14ح  55، ٍ ص 12ح  54 -5: ، ٍ التْصٗة1

ٔ 312، ٍ ص 5ػروي ح   199 -2: ، ٍ الفم216ِ٘: فمِ الطػا( 6)•  55: ، ٍ الْساٗر
 :هثلِ، ٍ فٖ التْصٗة

 -ؤتَاب الوَال٘ت -313 -11: تاذتالف ٗس٘ط، ػي تؼؼْا الَسائل 17ح  56 -5•
 .9ٍ ح  7ح  2ب 

: توؼٌاُ، ػٌْوا الَسرائل  484: ػوي حسٗث، ٍ االحتداج 235: غ٘ثٔ الـَسٖ( 7)•
هري  « 3»ٍ اًظط هظازض الْاهش ضلن . 10ح  2ب  -ؤتَاب الوَال٘ت -313 -11
 .218ص 

 
 217: ؛ ص(للشٕخ الصديق)الممىع 
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  المًل فٓ المًالٕت
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  المًل فٓ المًالٕت
 :635سؤال •
ّل ٍازٕ الس٘ل الظغ٘ط َّ لطى الوٌراظل ؤٍ ٍازٕ السر٘ل الىث٘رط ؤم    •

 والّوا ل٘سا تمطى الوٌاظل ٍ غ٘ط ه٘مات٘ي؟
تؼ٘٘ي شله هَوَل إلى ؤّرل الرثرطٓ هري الوحل٘٘ر٘ي لتلره      : الرَئٖ•

 .الٌمـٔ
 :636سؤال •
الوؼطٍف حال٘ا ؤى ٍازٕ الس٘ل َّ لطى الوٌاظل، ّل ٗدرَظ اإلحرطام   •

 هٌِ ؤم ال؟

 .ٗطخغ الى تظسٗك ؤّل الرثطٓ الوَثَل٘ي هي ؤّل الوَػغ: الرَئٖ•
 

 204: ، ص2 ؛ ج(المحشى للخًئٓ)صساط الىدبِ 
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  المًل فٓ المًالٕت
لو٘مات لطى الوٌاظل الوؼطٍف ؤًِ ه٘مات المازم هي خْرٔ  تالٌسثٔ  :س•

 الـائف، 
لىىىب فٓ َرا الًلت وسى أن َىبن ث ثهّ مًالٕهت لهسة الطهبئف     ي •

مًخًيِ حبلٕبً على شىل مالبخد حديتُب الديلّ ومًالٕهت لححهسا ،   
، الثبوٓ ٔطلك علٕهٍ  يايْ الالٕل أي لسن المىبشلاأليل ٔمع تحت اس  
 . يايْ محس  الددٔد، ي الثبلث مالدد مٕمبت يايْ محس  المدٔ 

ٍ ؤٕ هي ّصُ الوَال٘ت ّٖ ٍازٕ الس٘ل ؤٍ لطى الوٌاظل : السؤال ٍَّ •
إشا ؤحطم الحاج ؤٍ الوؼتوط هري ّرصُ   . الوصوَض فٖ وتة هٌاسه الحح

 ؟الوَال٘ت الثالثٔ خو٘ؼا ، فْل ٌٗؼمس إحطاهِ ؤم ال

 74: ، ص4 ؛ ج(للتجسٔصْ)صساط الىدبِ 
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  المًل فٓ المًالٕت
واى اإلحطام فٖ خو٘غ الوَال٘ت الثالثٔ خائع، فثإٕ ً٘ٔ ٗحطم فرٖ  إشا •

ّصُ الوَال٘ت ضخاء الوـلَت٘ٔ االستحثاب ٍ ّل ٗدَظ االلتظاض ػلى 
ه٘مات ٍاحس هي الوَال٘ت الثالثٔ ؤم ال؟ إشا واى الدَاب ػلى السرؤال  
الساتك تدَاظ شله فٖ حالٔ تشر٘ض ؤّل الرثطٓ، ؤى الوحرل الرصٕ   
ؤحطم هٌِ َّ ٍازٕ الس٘ل الحم٘مٖ، فئى السؤال َّ إًٌا ٗظؼة ػلٌ٘را  
الطخَع إلى ؤّل الرثطٓ ٍالؼا  فاأللَال فٖ حس شاتْا هتؼراضتٔ، فْرل   

ٖ ء هي ّصا المث٘ل حتى ًطخغ إل٘ىن إشا ؤحطهٌرا    تالٌرصض  ثثت لسٗىن ش
لثل ّصُ الوَال٘ت الثالثٔ التٖ ال ًؼلن ؤٕ هٌْا َّ لطى الوٌاظل، فْرل  

 ٗستحة لٌا تدسٗس اإلحطام فْ٘ا لثل زذَل هىٔ الوىطهٔ ؤم ال؟

 
 75-74: ، ص4 ؛ ج(للتجسٔصْ)صساط الىدبِ 
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  المًل فٓ المًالٕت
إشا ؤحطهتن تالٌصض لثل الو٘مات فَْ ٍ إلّا فؼل٘ىن تىطاض :: تؼالىتاسوِ •

التلث٘ٔ فٖ ول هَضز شىىتن ؤًِ للو٘مات تمظس األػرن هري اإلًشراء ٍ    
التىطاض حتى تت٘مٌَا ؤًىن ؤحطهتن هي الو٘مات الَالؼٖ، ٍ إشا ؤحرطهتن  
تالٌصض لثل شله فال تإس تتىطاض التلث٘ٔ ضخاءٖ إشا هطضتن ػلرى تلره   

 .ُ الؼالنٰ  الوَاػغ الوصوَضٓ فٖ السؤال، ٍ اللّ
 

 75: ، ص4 ؛ ج(للتجسٔصْ)صساط الىدبِ 
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  المًل فٓ المًالٕت
 :لال« 2»ػي الثالزٕ ٍ •
عل  مشًُز فٓ وتت األية، ي ًَ مب ٔعسف الًٕ  ثبس  لسن المىبشل  •

ثلدِ عبمسِ علهى الطسٔهك ثهٕه مىهّ ي الطهبئف المهبز       الالٕل الىجٕس 
 .ثبلىخلّ الٕمبوّٕ ي ًَ مٕمبت أَل ودد

 .181ص  -ؤٍزٗٔ هىٔ( 2)•
 

 269: ، ص2 وتبة الحح؛ ج -سىد العسيِ الًثمى 
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  المًل فٓ المًالٕت
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  المًل فٓ المًالٕت
 المكانيتتتتتتتتتتتتة للحتتتتتتتتتتتت  والعمتتتتتتتتتتتترة  الصتتتتتتتتتتتتورالمواقيتتتتتتتتتتتتت •

 

الحتت   تتو الشتتعيرة اإلستتامية الخالتتدة ولقتتد حتتدد  نتتو ين متتن 

 المواقيت

و تتي أشتتلر الحتت  شتتوال وذو القعتتدة و شتتر : زمانيتتةمواقيتتت •
الح  أشلر معلومات فمتن فتر   ﴿ من ذي الحجة ، قال تعالي

 ﴾ فتتتيلن الحتتت  فتتتا رفتتت  وا فستتتوق وا جتتتدال فتتتي الحتتت 
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  المًل فٓ المًالٕت
و تتي اكمكنتتة التتتي  ينلتتا الن تتي صتتل    : ومواقيتتت مكانيتتة•

 ليه وسلم ، ليحرم منلا من أراد الح  أو العمرة و ي خمستة 
، 

وقتت رستول   صتل    ) قتال ب تن   تاض رهللاتي    نلمتا •
 ليتته وستتلم ك تتل المدينتتة ذا الحليفتتة، وك تتل الشتتام الجحفتتة، 
وك ل نجد قرن المنازل، وك ل اليمن يلملم، فلتن للتن، ولمتن 
أت   ليلن من غير أ للن، لمن كان يريد الح  والعمرة، فمتن 
كتتان دونلتتن فمللتته متتن أ لتته، وكتتذلة حتتت  أ تتل مكتتة يللتتون 

 رواه ال ختتتتتتتتتتتتتتتتاري ومستتتتتتتتتتتتتتتتلم (منلتتتتتتتتتتتتتتتتا
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  المًل فٓ المًالٕت
أن رستتتول   صتتتل     ليتتته ) تتتن  ائشتتتة رهللاتتتي    نلتتتا •

ولم ي لغ  متر  تن الخطتاب ( وسلم وقت ك ل العراق ذات  رق

رهللاتتي    نتته  تتذا الحتتدي  فحتتدد ك تتل العتتراق ذات  تترق ، 

 و ذا من اجتلاداته الكثيرة التي وافق فيلا السنة
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  المًل فٓ المًالٕت
و لتتتذا حتتتدد رستتتول   صتتتل     ليتتته وستتتلم تحديتتتدا  كتتتاما  •

 نطاق يحيط مكة المكرمة من ستائر أقطار تا  المواقيت واهللاحا  

 وجلاتلتتتتتتتتا ستتتتتتتتواا  شتتتتتتتتماا  أو جنو تتتتتتتتا  وشتتتتتتتترقا  أوغر تتتتتتتتا  

 

 

http://vb.eldwly.com/t142628.html
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  المًل فٓ المًالٕت
 المواقيتت ولقتد  زمتت ختال الصتيف  لت  توثيتق مواقتل ومنتازل•

وطرحلتتتا فتتتي مكشتتتات و عتتتد أن  تتتدأت  ميقتتتات الجحفتتتة وأختتتذت 
بحداثياته توقفت  ن أختذ بحتداثيات المواقتل وقتررت أن أختذ ا متن 
 -مراجتتتل معتمتتتدة موثقتتتة  تتتدل أن أطتتترف بحتتتداثيات نختلتتتف  ليلتتتا 

ولقتتتد  -وتتتت خر طتتترف  تتتذا الموهللاتتتوو حتتتت   تتتذا الوقتتتت المتتتت خر 
دراستتة  -مواقيتتت الحتت  الزمانيتتة والمكانيتتة " ب تمتتدت  لتت   حتت  

نشتتتر فتتتي مجلتتتة ال حتتتو  الفقيتتتة " تاريخيتتتة  -جغرافيتتتة  -فقيتتتة 
للتتتدكتور   تتتد الو تتتاب أ تتتو  تتت  1416 تتتام  29المعاصتتترة العتتتدد 

وقتد قتام ال احثتان  ترحات ميدانيتة التدكتور معترام مترزا و سليمان
  . رفقة  ع  اكساتذة المتخصصتين المواقيت  اوقات مختلفة بل 

 

 

http://vb.eldwly.com/t142628.html
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  المًل فٓ المًالٕت
 

 :من خاتمة الموهللاوو التالي وأنقل   
 ذل الفقلاا المسلمون جلودا   لمية مخلصة في توهللايح مسائل مناسة " 

الزمانية والمكانية ، قننوا  المواقيت في مقدمتلا أحكام... الح  والعمرة 
ومن أ م تلة الهللاوا ط الفقلية في ... أحكاملا في هللاوا ط فقية  امة شاملة 
الع رة  الطريق المسلوكة ولو : "  ذا الموهللاوو القول الذي ينص  ل  أن 

للذا ". ا  الطريقة القديمة التي  جر سلوكلا المواقيت محدثة كما في سائر
و خاصة الطرق بل  ... لم يكن غري ا  أن تتغير الطرق في العصر الحاهللار 

الطرق الحديثة  شق الحرمين الشريفين حي  بهللاطلعت الحكومة السعودية 
التي  المواقيت ت ل  ذا تغيير اكماكن التي حرم منلا الحجام من نفض... 

أن معظم طرق الح  .. ورد تحديد ا وتعيينلا في السنة الن وية المطلرة 
 "  القديمة ودرو ه قد  جرت وأست دل  لا طرق ومسالة جديدة 

 

 

http://vb.eldwly.com/t142628.html
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  المًل فٓ المًالٕت
 لا الطرق الس عة الرئيسية للح  والتجارة و ي والمقصود 

طريق الح  الكوفي وطريق الح  ال صري وطريق الح  الشامي 

وطريق الح  المصري وطريق الح  اليمني الساحلي وطريق 
 و ي تمر  ل .الح  اليمني الداخلي وطريق الح  العماني

 ق ل وصوللا لمكة المكرمة المواقيت

 

ومكة المكرمة والطرق  المواقيت أدناه خريطة ت ين موقل

 أ اهالمؤدية للا من ال ح  المصدر 

http://vb.eldwly.com/t142628.html
http://vb.eldwly.com/t142628.html
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  المًل فٓ المًالٕت
 ( آ ار  ل )ميقات ذي الحليفة : أوا  

 

يقل مسجد ميقات ذي الحليفة ال  الشمال م اشرة من مكة 
 المكرمة وبل  الجنوب الغر ي من المدينة المنورة 

كم و ن المسجد الن وي  433وي عد  ن المسجد الحرام    
 كم  10الشريف حوالي 

  وموقل مسجد ميقات ذي الحليفة

N 24 24 44 

E 39 32 33 

 ال حرمترا  فوق مستوى سطح  640و ل  ارتفاو 
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  المًل فٓ المًالٕت
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  المًل فٓ المًالٕت
 ميقات الجحفة: ثانيا  

 

يقل مسجد ميقات الجحفة بل  الشمال الغر ي من مكة المكرمة 
 من مدينة را غ الشرقي وبل  الجنوب 

كم و ن  187وي عد مسجد ميقات الجحفة  ن المسجد الحرام 
 كم شرقا   15كم و ن ال حر اكحمر  17مدينة را غ 

 وموقل مسجد ميقات الجحفة

N 22 42 15 

E 39 08 50 

 ال حرمتر فوق مستوى سطح  30و ل  برتفاو 
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  المًل فٓ المًالٕت
 أدناه للمسجدصورة 

المسجد  ل  الهللافة الشمالية الغر ية لوادي الجحفة ، وكان الوادي ويقل 
يعرف  اسم مر  نيب أو الخرار ، أما اليوم يسم  الخانق حت  بذا وصل ال  
غدير خم سم  الحلق ، فإذا وصل الجحفة سم  وادي الجحفة واكغلب 

 يعرف  وادي الغايهللاة 

وروافد الوادي الحالية محدودة جدا  وبرتفاو أ ل  قمة في المنطقة التي ي خذ 
متر فوق مستوى سطح  400الوادي الحالي ميا ه منلا ا يتجاوز ارتفا لا 

 .ال حر لذلة فلو اكن مجدب وقاحل
وتحيط  مواقل الميقات الحرار من ثا  جلات فمن الشمال حرة رمحة ومن 
الشرق حرة الو رية وفي أقص  الجنوب لسان من حرة الو رية يعرف  ج ل 
 .دفين أما من الغرب فتوجد س خة الترنيب حي  يصب وادي الجحفة فيلا
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  المًل فٓ المًالٕت
انتقل الميقات من الجحفة بل  را غ  عد أن أص حت قرية ولقد 

خراب ا يتوفر  لا ماا لاغتسال منذا القرن الثامن اللجري 

 .حت  العصر الحدي   ندما تم بحياا  ذا الميقات
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  المًل فٓ المًالٕت
 ميقات قرن المنازل: ثالثا  

 

قرن المنازل مسجدان  ما مسجد السيل الك ير ومسجد لميقات   

وادي محرم يقل كل واحد منلما  ل  خط أسفلتي رئيض ويقل 

المسجدان في طرفي وادي قرن المنازل الممتد من جنوب منطقة 

اللدا في الجنوب الغر ي بل   لدة السيل في الشمال الشرقي 
 كم 450 طول 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=zUkY3Hb_G-u5gM&tbnid=2S8nBwwVsfpCxM:&ved=&url=http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&ei=K6FEUoPrHcqrtAbe_IHQAg&psig=AFQjCNEkSm59XOCgQ6hgp_IHe8oTq_ADJQ&ust=1380315819574562
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  المًل فٓ المًالٕت
بل  الشمال الشرقي من مكة المكرمة السيل الك ير مسجد ويقل 

 وشمال مدينة الطائف تماما  

 كم  40كم و ن مدينة الطائف  80وي عد  ن المسجد الحرام 

 (السيل الك ير)وموقل مسجد ميقات قرن المنازل 

N 21 37 51 

E 40 25 25  

 متر فوق مستوى سطح ال حر 1200و ل  برتفاو 

 

 



81 

  المًل فٓ المًالٕت
يقل جنوب شرقي مكة المكرمة وبل  وادي محرم مسجد  ينما 

 الشمال الغر ي من مدينة الطائف 

حي  ي عد  ن المسجد الحرام   ر الطريق الج لي الذي يمر 
 كم  10كم وي عد  ن الطائف مسافة  76 اللدا مسافة 

 كم 33وي عد  ن مسجد السيل الك ير حوالي 

 (وادي محرم)وموقل مسجد ميقات قرن المنازل 

N 21 20 43 

E 40 19 39 

 ال حرمتر فوق متسوى سطح  2000و ل  برتفاو 
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  المًل فٓ المًالٕت
 ميقات يلملم: را عا  

 

جنوب مكة ( السعدية)يقل مسجد ميقات يلملم القديم أو ما يعرف    
كم وي عد  ن ال حر اكحمر نحو  100المكرمة  ل  مسافة تقدر    

كم ويقل  ل  الهللافة الشمالية لوادي يلملم  40الشرق  حوالي 
  القرب من  ئر السعدية

 وموقل مسجد الميقات القديم

N 20 42 10 

E 39 54 40 

 متر فوق مستوى سطح ال حر 125و ل  برتفاو 
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  المًل فٓ المًالٕت
أن مد خط أسفلتي  ين مكة المكرمة وجازان مرورا   اللي  والقنفذة و عد 

انحرف  ذا الطريق  ن موقل الميقات القديم مما د ا بل  أن ي   مسجد 
جديد للميقات  ل   ذا الطيق السالة اكن  ند تقاطل الطريق مل وادي يلملم 

  ل  ب ت ار أن الوادي أكمله ميقات من تعداه نحو مكة المكرمة 

ويقل  ذا المسجد الجديد للميقات جنوب مكة المكرمة وبل  الجنوب الغر ي 
كم  130وي عد  ن المسجد الحرام ( السعدية)من المسجد القديم للميقات 

كم  19كم وي عد  ن ال حر أو مصب الوادي  حوالي  21و ن الموقل القديم 
 شرقا  

  اما موقل مسجد يلملم الحالي

N 20 31 01 

E 39 52 11 

 ال حرسطح متر فوق مستوى  60و ل  برتفاو 
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  المًل فٓ المًالٕت
 ميقات ذات  رق : خامسا  

 

يقل ذات  رق بل  الشما الشرقي من مكة المكرمة وبل  الشمال 
كم  35 حوالي ( السيل الك ير)م اشرة من مسجد ميقات قرن المنازل 

والمسافة  ين موقل ميقات ذات  رق والمسجد الحرام   ر درب 
كم وفي الوقت الحاهللار ا يوجد طريق  90الحام العراقي حوالي 

 مملد ير ط موقل ميقات ذات  رق   ي موقل آخر 

 وموقل ميقات ذات  رق

N 21 56 09 

E 40 26 10  

 متر فوق مستوى سطح ال حر 1050و ل  برتفاو 
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  المًل فٓ المًالٕت
 ذا الميقات بل  ج ل يعلوه  رق أسود  ل  شكل  رف يمتد وينسب 

 متر من الجنوب الغر ي بل  الشمال الشرقي  1500لمسافة تقدر    

في أ ل  ( درب ز يدة)ويقل  ذا الج ل  ل  درب الحام العراقي 
وادي الهللار ية في منطقة قري ة من خط تقسيم الماا  ين وادي 

حي  يشرف ج ل ذات  رق (  قيق  شيرة)الهللاري ة ووادي العقيق 
متر فوق مستوى سطح ال حر  ل   1141الذي يصل ارتفا ه بل  

 العقيق

 

مواقيت الح  الزمانية " وكما أشرت سا قا  أنني أ تمدت  ل   ح  
 أ اهلمذكور " تاريخية  -جغرافية  -دراسة فقية  -والمكانية 

 المنتدى اإلسام  العام :من قسم - منتديات الدول  :المصدر
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 عد  خًاش التأخٕس اختٕبزا إلى الدحفّ

ّٖ ه٘مات ٍ  ،األلَى ػسم خَاظ التإذ٘ط اذت٘اضا إلى الدحفٔ 1هسإلٔ •
ؤّل الشام، ًؼن ٗدَظ هغ الؼطٍضٓ لوطع ؤٍ ػرؼف ؤٍ غ٘طّورا هري    

 .األػصاض

 409: ، ص1 تحسٔس الًسٕلّ؛ ج
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 عد  خًاش التأخٕس اختٕبزا إلى الدحفّ

ٍٓ تِئِسٌَٕازُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛسٙ تٕيِ ؤَحٕوٓسٓ ػٓيِ الْؼٓوٕطَوِّٖٙ ػٓريْ  « 1» -5 -14877•
ػٓلِّٖٙ تٕيِ خٓؼٕفَطٍ ػٓيْ ؤَذِٙ٘ٙ هَٔسٓى تٕيِ خٓؼٕفَطٍ ع لَالَ سٓإَلْتُِٔ ػٓيْ إِحٕطَامِ ؤَّٕلِ 

 -ٍٓ هٓا ٗٓلِْٙ٘نٕ ٍٓ ؤَّٕلِ الشَّامِ ٍٓ هٙظٕطَ هٙيْ ؤَٕٗيَ َّٔٓ -الْىَُفَِٔ ٍٓ ؤَّٕلِ ذُطَاسٓاىَ
يٓ إََٔهلُ   -ٍٓ هٓا ٗٓلٙرِْ٘نٕ فَوٙريَ الْؼٓمٙ٘ركِ    -فَمَالَ ؤَهٛا ؤَّٕلُ الْىَُفَِٔ ٍٓ ذُطَاسٓاىَ

 -الْدٔحٕفٍَِٔٓ ؤَّٕلُ الشَّامِ ٍٓ هٙظٕطَ هٙيَ  -الْدٔحٕفَِّالْمٓدِٔىَِّ مِهْ ذِْ الْحٔلَٕٕفَِّ يٓ 
ٍٓ ؤَّٕلُ السٌِّْسٙ هٙيَ الْثٓظٕطَِٓ ٗٓؼٌٕٖٙ هٙيْ هٙ٘مَاتٙ ؤَّٕلِ  -ٍٓ ؤَّٕلُ الْ٘ٓوٓيِ هٙيْ ٗٓلَوٕلَنٓ

 .الْثٓظٕطَِٓ
•______________________________ 

 .169 -55 -5التْصٗة  -(1)
 

 309: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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 عد  خًاش التأخٕس اختٕبزا إلى الدحفّ

تٓابٔ ؤَىَّ هٓيْ وَاىَ تِِٙ ػٙلٌَّٔ هٙيْ ؤَّٕلِ الْوٓسٌَِٙٗٔ ؤٍَٕ هٙوٛيْ هٓطَّ تِْٓا خٓاظٓ لَِٔ  6« 2»•
  تَإْذٙ٘طُ الْئِحٕطَامِ إِلَى الْدٔحٕفَِٔ

هٔحٓوٛسٔ تٕيُ ػٓلِّٖٙ تٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تِئِسٌَٕازُٙٙ ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ « 3» -1 -14903•
أَحٕهسَ ٓ مِههَ    -أَؤٍَّ سٓأَلَ أَثٓب عٓجٕدِ اللٍَِّ ع عٓهْ زٓخٔلٍ مِهْ إََٔلِ الْمٓدِٔىَِّػٓوٛاضٍ 

 .الْدٔحٕفَِّ فَمَبلَ لَب ثٓأْسٓ
  .«4»ّٓصَا هٓرْظَٔصٗ تِظٓاحٙةِ الْؼٔصْضِ وَوٓا ٗٓإْتٖٙ : ؤَلَُلُ•
 .2524 -304 -2الفمِ٘  -(3)•
 .هي ّصا الثاب 5، 4، 2ٗاتٖ فٖ األحازٗث  -(4)•

 316: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج



89 

 عد  خًاش التأخٕس اختٕبزا إلى الدحفّ

الْحٔالٕٕٓهِ ثٕهِ  ٍٓ فٖٙ الْؼٙلَلِ ػٓيْ هٔحٓوٛسٙ تٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيِ« 5» -2 -14904•
ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تٕيِ سٓؼٙ٘سٚ ػٓيْ حٓوٛازٙ تٕيِ ػٙ٘سٓرى ٍٓ فَؼَرالََٔ   الْحٓالٓهِ ثٕهِ أَثٓبنٍ 
 : ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ لَالَ

لَهبلَ لُهلْ لَُٓهب     -لِأَثِٓ عٓجٕدِ اللٍَِّ ع إِنَّ مٓعِٓ يٓالِدٓتِٓ يٓ َِهٓٓ يٓخِعٓهّ   لُلْتٔ •
فَئِنَّ زٓسًٔلَ اللٍَِّ ص يٓلَّهتٓ لِإََٔهلِ الْمٓدِٔىَهِّ ذَا     -فَلْتُحٕسِ ٕ مِهْ آخِسِ الًْٓلْتِ

  .يٓ لِإََٔلِ الْمٓغْسِةِ الْدٔحٕفََّ لَبلَ فَأَحٕسَمٓتٕ مِهَ الْدٔحٕفَِّ -الْحٔلَٕٕفَِّ
 .11 -455 -ػلل الشطائغ -(5)•

 

 316: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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 الحالٕه ثه الحاله ثه أثبن

 8 - 5845398/الحاء تاب.../هحوس ؤتٖ ؤطحاب/الـَسٖ ضخال[ 1/1]•
 الحس٘ي تي الحسي تي ؤتاى  -
ؤزضوِ ٍ لن ؤػلن ؤًِ ضٍى ػٌِ ٍ شورط اتري لَلَٗرِ ؤًرِ لطاترٔ      [ 1/2]•

الظفاض ٍ سؼس تي ػثس اهلل ٍ َّ ؤلسم هٌْوا ألًِ ضٍى ػي الحس٘ي تي 
 . سؼ٘س ٍ ّوا لن ٗطٍٗا ػٌِ

 44 - 6109424/الحراء  تراب .../شوطؤسواء تاب/الـَسٖ ضخال[ 2/1]•
 الحس٘ي تي الحسي تي ؤتاى  -
 *.الَل٘سضٍى ػي الحس٘ي تي سؼ٘س وتثِ ولْا ضٍى ػٌِ اتي [ 3/1]•
 (َبييْ )لمد أوثس السيأّ عىٍ فًُ ثمّ إلوثبز اثه الًلٕد عىٍ  *•
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 عد  خًاش التأخٕس اختٕبزا إلى الدحفّ

هٔحٓوٛسٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِئِسٌَٕازُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى تٕريِ الْمَاسٙرنِ   « 6» -3 -14905•
 : ػٓيِ اتٕيِ ؤَتِٖ ػٔوٕٓ٘طٍ ػٓيْ حٓوٛازٚ ػٓيِ الْحٓلَثِِّٖ لَالَ

إِذَا خٓهبيٓشٓ الشَّهدٓسََِ فَمَهبلَ     -مِهْ إَٔٔهَ ٔٔحٕسِ ٔ السَّخٔلُ عأَثٓب عٓجٕدِ اللٍَِّ سٓأَلْتٔ •
 .يٓ لَب ٔٔدٓبيِشِ الْدٔحٕفََّ إِلَّب مٔحٕسِمبً -مِهَ الْدٔحٕفَِّ

•  
هي الثراب   2، ٍ ؤٍضز شٗلِ فٖ الحسٗث 177 -57 -5التْصٗة  -(6)•

 .هي ّصُ األتَاب 16
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 عد  خًاش التأخٕس اختٕبزا إلى الدحفّ

 :ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ؤَتٓاىِ تٕيِ ػٔثْوٓاىَ ػٓيْ ؤَتِٖ تٓظٙ٘طٍ لَالَ« 1» -4 -14906•
لَبلَ يٓ مٓهب َِهٓٓ    -لُلْتٔ لِأَثِٓ عٓجٕدِ اللٍَِّ ع خِصٓبل  عٓبثُٓٓب عٓلَٕٕهٓ إََٔلُ مٓىََّّ •

 -يٓ زٓسًٔلُ اللٍَِّ ص أَحٕسَ ٓ مِههَ الشَّهدٓسَِِ   -لُلْتٔ لَبلًُا أَحٕسَ ٓ مِهَ الْدٔحٕفَِّ
 .فَأَخَرْتٔ ثِأَيٕوَبَٔمٓب يٓ وُىْتٔ عٓلِٕلًب -لَبلَ الْدٔحٕفَُّ أَحٓدٔ الًْٓلْتَٕٕهِ

 .176 -57 -5التْصٗة  -(1) •
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